ADVERTEREN BIJ
ROTTERDAMPAS
Met de Rotterdampas kunnen Rotterdampassers gratis of met korting leuke dingen doen
op recreatief, cultureel, sportief en educatief gebied. Jaarlijks biedt de Rotterdampas ruim
750 acties* aan.
Alle acties zijn te vinden op rotterdampas.nl en in de gratis Rotterdampas app. Ook worden ze via
diverse middelen bij Rotterdampassers onder de aandacht gebracht: de jaargids, seizoensmagazine
‘Veel plezier!’, de Maandmail, de Lastminute mail, de MovieMaandag mail en natuurlijk via social
media.

211.000

PASHOUDERS (2018)
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Volwassenen
Kinderen (t/m 17 jr.)
65-plus

6

De pas is verkrijgbaar voor het standaardtarief van € 60,- en kent reductietarieven voor studenten,
mensen met een minimuminkomen, kinderen en 65-plussers. Het pasjaar loopt van 1 maart 2019
tot 1 maart 2020.
Rotterdampas geeft ook het Jeugd Vakantiepaspoort uit. Het paspoort richt zich specifiek op
basisscholieren die in de zomerperiode leuke dingen in Rotterdam en regio willen doen.
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Sta�daa�dta�ief
– gezinsta�ief volwassenen (€ 60,-)
Sta�daa�dta�ief
– gezinsta�ief k�nderen (€ 12,50)
Minima reductieta�ief
– volwassenen (€ 5,-)
Minima reductieta�ief
– k�nderen (t/m 17 jr.) (€ 0,-)
65-plus reductieta�ief (€ 20,-)

*ACTIES! Wil je een leuke actie (korting op de entree, een workshop, etc.) indienen? Neem dan contact op met Rotterdampas!

St�dent reductieta�ief (€ 12,50)
Ove�ig (o.a. ma�telzorgers, lera�en)

VERDELING DIAGRAMMEN IN %

VEEL
PLEZIER!

HET INSPIRATIEMAGAZINE VAN ROTTERDAMPAS 1 MAART T/M 31 MEI 2019

GEMIDDELD GEBRUIK

5 T0T 6X
PER JAAR

DE ROTTERDAMPAS JAARGIDS
GELDIG VANAF 1 MAART 2019

391

ALSJEBLIEFT!

JAARACTIES

TOTAAL GEBRUIK
(PER JAAR)

1.100.000
Ontdek meer dan 750
leuke dingen, gratis
of met korting.

ALSJEBLIEFT!
JAARGIDS
1x per jaar

JEUGDVAKANTIEPASPOORT.NL
/JEUGDVAKANTIEPASPOORT
@ROTTERDAMPAS
(#JEUGDVAKANTIEPASPOORT)
/JEUGDVAKANTIEPASPOORT
(#JEUGDVAKANTIEPASPOORT)

VEEL PLEZIER!
SEIZOENSMAGAZINE
4x per jaar

Losse verkoopprijs € 4,50

Ga mee op reis en maak de hele
zomervakantie plezier in en om Rotterdam!

JEUGD VAKANTIEPASPOORT
1x per jaar

JAARGIDS
De jaargids verschijnt één keer per jaar. De jaaracties staan ook op
de site, in de app en worden extra onder de aandacht gebracht in
het seizoensmagazine en via onze social media kanalen.

SEIZOENSMAGAZINE
Rotterdampas geeft vier keer per jaar (lente, zomer, herfst,
winter) het seizoensmagazine ‘Veel plezier!’ uit. Het magazine
bestaat voor ca. 60% uit korte toelichtingen over de verschillende
seizoensacties.
De rest van het magazine bestaat uit redactionele artikelen die
Rotterdampassers inspireren om leuke te dingen te doen met hun
pas.
Achterin het magazine zit ‘Dikke Pret!’, speciaal voor kinderen t/m
12 jaar. Hier staan ook de acties gericht op kids.

Verspreiding
Alle Rotterdampassers krijgen de magazines gratis. Bij aankoop van de
pas in de Rotterdampaswinkel of bij een van de verkooppunten krijgt
de Rotterdampasser het actuele magazine direct mee. Vervolgens
worden de magazines elk seizoen gratis thuisgestuurd (1 magazine per
huishouden).

Een
Rotterdampasser
gaat gemiddeld

5 tot 6x
per jaar
op stap met de
Rotterdampas

92%

van de
Rotterdampassers
herinnert zich
het meest het
seizoensmagazine

Rotterdampas tegen het licht | Onderzoek
Blauw, augustus 2015

DEADLINES

VEEL PLEZIER!
SEIZOENSMAGAZINE
UITGEVER

Rotterdampas

OPLAGE

125.000 (loopt op gedurende het
pasjaar)

AANTAL ACTIES

55-60 (incl. ca. 12 kidsacties)*

BEREIK

200.000

VERSCHIJNINGSFREQ.

4x per jaar

DOELGROEP

0-99 jaar

VERSPREIDINGSGEBIED

Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Gouda,
Lansingerland, Maassluis, PijnackerNootdorp, Schiedam, Vlaardingen,
Waddinxveen en Zuidplas

FORMAAT

210 x 280 mm staand

OMVANG

36 pagina’s in 4 pagina’s omslag

UITVOERING

Omslag full color voorzien van glans
persvernis, binnenwerk
full color

PAPIERSOORT

150 g/m2 houtvrij silk M.C. (cover),
90 g/m2 houtvrij silk M.C.

BLADSPIEGEL

210 x 280 mm staand

ZETSPIEGEL

210 x 280 mm staand

BELANGRIJK

De advertentie heeft een
onafhankelijk karakter tenzij anders
is overeengekomen

AANLEVEREN
ADVERTENTIE

210 x 280 mm staand + 3 mm marge
rondom (= 216 x 286 mm)
Zonder snijtekens!
Als certified PDF, via
projecten@rotterdampas.nl

PLAATSINGSKOSTEN

1/1 pagina achterkant
1/1 pagina binnenzijde achterkant
1/1 pagina binnenwerk

€ 3.350,€ 2.850,€ 2.350,-

Tarieven zijn op basis van full color en exclusief 21% BTW

*ACTIES! Wil je een leuke actie (korting op de entree, een workshop, etc.) indienen?
Neem dan contact op met Rotterdampas!

UITGAVE

LOOPTIJD

RESERVEREN VÓÓR

AANLEVEREN UITERLIJK

ZOMER 2019
HERFST 2019
WINTER 2019-2020
LENTE 2020

1 jun t/m 31 aug 2019
1 sep t/m 30 nov 2019
1 dec t/m 28 feb 2019
1 mrt t/m 31 mei 2020

8 april 2019
15 juli 2019
14 oktober 2019
4 december 2019

11 april 2019
22 juli 2019
21 oktober 2019
11 december 2019

JEUGD VAKANTIEPASPOORT

Oplage Jeugd
Vakantiepaspoort

85.000

Sinds 2008 geeft Rotterdampas ook het Jeugd Vakantiepaspoort
uit. Het paspoort sluit aan bij de doelstellingen en werkwijze van
Rotterdampas. Met het gratis Jeugd Vakantiepaspoort – alweer de
34e editie – kunnen Rotterdamse basisschoolkinderen van 4 t/m 12
jaar (groep 1 t/m 8) in de zomervakantie gratis of met korting leuke
dingen doen in Rotterdam en regio.
Iedere bestemming (actie) die met het paspoort wordt bezocht,
wordt geregistreerd. Met minimaal tien keer gebruik van het
paspoort krijgen de kinderen aan het eind van de looptijd een
hoge korting bij een groot evenement of attractiepark na de
zomervakantie.

JEUGD VAKANTIEPASPOORT
UITGEVER

Rotterdampas

OPLAGE

80.000 exemplaren

AANTAL ACTIES

140-150

BEREIK

85.000 (+ ouder / begeleider)

VERSCHIJNINGSFREQ.

1x per jaar

DOELGROEP

4 t/m 12 jaar (basisschoolleerlingen
groep 1 t/m 8)

VERSPREIDINGSGEBIED

Rotterdam

FORMAAT

100 x 146 mm staand

OMVANG

104 pagina’s in 4 pagina’s omslag

UITVOERING

Omslag full color, binnenwerk full
color

PAPIERSOORT

170 g/m² MultiArt Silk (cover),
100 g/m² MultiArt Silk
100% PEFC gecertificeerd

BLADSPIEGEL

100 x 146 mm staand

ZETSPIEGEL

100 x 146 mm staand

BELANGRIJK

De advertentie heeft een
onafhankelijk karakter, tenzij anders
is overeengekomen

AANLEVEREN
ADVERTENTIE

100 x 146 mm staand + 3 mm marge
rondom (= 106 x 152 mm)
Zonder snijtekens!

Verspreiding
Het Jeugd Vakantiepaspoort wordt gratis uitgedeeld op alle
basisscholen in Rotterdam. Rotterdampassertjes kunnen het
paspoort ook gratis afhalen of kopen bij de gemeenten
die deelnemen aan de Rotterdampas (Capelle a/d IJssel, Gouda
Lansingerland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Zuidplas).
Het paspoort is ook voor € 4,50 te koop en gratis af te halen (op
vertoon van de Rotterdampas) in de Rotterdampaswinkel.

Als certified PDF, via
projecten@rotterdampas.nl
NN

PLAATSINGSKOSTEN

1/1 pagina binnenzijde achterkant
1/1 pagina binnenwerk
Tarieven zijn op basis van full color en exclusief 21% BTW

Oplage 2018
In 2018 zijn er 85.000 paspoorten verspreid.

DEADLINE
UITGAVE
LOOPTIJD
RESERVEREN VÓÓR
AANLEVEREN UITERLIJK

Postbus 1024 / 3000 BA Rotterdam
010-4533773 / projecten@rotterdampas.nl
www.rotterdampas.nl

/ROTTERDAMPAS
@ROTTERDAMPAS
/ROTTERDAMPAS

ZOMER 2019
20 jul t/m 1 sep 2019
11 april 2019
25 april 2019

€ 1.600,€ 1.250,-

